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Lähes jokaisessa opiskelijaryhmässäni on nuoria, jotka ovat kasvaneet kansainväliseen 

maailmaan jo lapsuudenkodissaan. Heillä on hyvin selkeä näkemys siitä, että he suunnittelevat 

vaihtojaksoa ulkomailla opintojen aikana, he haluavat olla yhteydessä kansainvälisiin 

opiskelijoihin oppilaitoksessamme ja näkevät itsensä tulevaisuudessa työskentelemässä 

asiantuntijoina kansainvälisissä yrityksissä. Samoin jokaisessa opiskelijaryhmässä on niitä, 

joiden lapsuuteen ei ehkä ole kuulunut matkustelu ulkomailla lomien aikana, jotka kokevat 

syystä tai toisesta kielten opiskelun hankalaksi tai jopa välttämättömäksi pahaksi. Nämä 

nuoret eivät halua vapaaehtoisesti lähestyä ulkomaista vaihto-opiskelijaa eivätkä suunnittele 

suorittavansa osan opinnoista jossakin ulkomaisista partneriyliopistostamme. 

Kotikansainvälistymisen merkitystä on onneksi viime vuosina korostettu, tavoitteena saada 

koko oppilaitosyhteisö mukaan kehittämään kansainvälisyysosaamistaan ja 

monikulttuurisuustaitojaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi toukokuussa 2019 

selvityksen siitä, miten korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa suhtaudutaan ja on otettu 

huomioon kotikansainvälistyminen. Raportista selviää, että sekä korkeakoulujen sisällä että 

niiden välillä on selkeitä eroja siinä miten tuttu käsite kotikansainvälistyminen on. Myös siinä 

oli eroja miten merkityksellisenä käsitettä pidettiin, sillä vain puolet kyselyyn osallistuneista 

opetus- ja tutkimushenkilökunnan jäsenistä ja ylioppilaskuntien edustajista oli sitä mieltä, että 

kotikansainvälistyminen on tärkeää. Raportissa esitetään monipuolisia suosituksia kansallisen 

korkeakoulutason, tiedekunta- ja laitostason, opetuksen, hallinnon ja opiskelijatason 

toimenpiteiksi: 

• Kotikansainvälistymisen indikaattoreiden sisällyttäminen tulossopimuksiin; 

• Opettajien ja hallintohenkilöstön kotikansainvälistymisen, kulttuurienvälisten taitojen 

ja kielitaidon kehittäminen;  

• Monikulttuuristen opetusmenetelmien kehittäminen ja arviointi; 

• Kotikansainvälistymisen sisällyttäminen henkilökohtaisiin opintosuunnitelmiin.  

(Weimer, Hoffman, Silvonen 2019.) 

Kaikkien opiskelijoiden tai henkilökunnan edustajien ei kuitenkaan ole perhe- tai 

taloudellisten syiden takia mahdollista lähteä kansainväliseen opiskelijavaihtoon, joten 

opintoihin ja työskentelyyn omassa ammattikorkeakoulussa olisi liitettävä kansainvälisiä 

elementtejä osana opintoja. Mielestäni kotikansainvälistymiseen tulisikin panostaa jokaisessa 

ammattikorkeakoulussa, jotta valmistuville opiskelijoille olisi itsestään selvää, että omaan 

asiantuntijuuteen kuuluu oleellisena osana muiden kulttuureiden ymmärtäminen ja niitä 

edustavien ihmisten arvostaminen sekä työskentely heidän kanssaan tulevaisuudessa.  

HAMKin tekniikan alan automaatio- ja sähkötekniikan koulutuksessa olen saanut olla mukana 

suunnittelemassa ja toteuttamassa kansainvälisiä yhteistyöprojekteja osina omia 

moduulejamme. HAMKin tekniikan alan opiskelijat suorittavat esim. yhdessä espanjalaisten 

Valencian yliopiston, UPV:n opiskelijoiden kanssa materiaalien kierrätykseen, uudelleen- ja 

uusiokäyttöön perustuvan projektin, jossa he tutkivat kyseisiä käsitteitä omassa 

yliopistossaan, asuinalueellaan ja tulevalla ammattialallaan. Englannin kielen opetuksessa esille 



tulee projektikommunikaatio mahdollisimman laajasti: sähköposti, kokousdokumenttien 

laatiminen esityslistoineen ja muistioineen sekä videokokousten suunnittelu ja toteuttaminen. 

Valitsimme yleisen, mutta päivänpolttavan aiheen, koska projektissa on Valenciasta mukana 

myös muita kuin tekniikan alan opiskelijoita. Opiskelijat työskentelevät sekaryhmissä, joissa 

on kaksi opiskelijaa UVP:stä ja kaksi HAMKista kussakin. Moodle ei ole käytössä UPV:ssa, 

joten yhteydenpito tapahtuu Gmailin kautta, materiaalit ja tehtävät ovat Google 

Classroomissa ja opiskelijoiden projektikokoukset tallennetaan Google Hangoutsin kautta 

videolle yhteisesti jaettaviksi. Projektin loppuesitykset välitetään kaikille Skype-istuntona.  

Kahden hengen ryhmät kummastakin oppilaitoksesta antavat henkistä turvaa ja selustatukea 

niille opiskelijoille, jotka ovat epävarmoja oman kielitaitonsa suhteen. Opiskelijat ovat 

kokeneetkin saaneensa lisää varmuutta englannin kielen käyttöön, kun ovat havainneet, ettei 

kielitaidon tarvitse olla täydellistä, jotta viestin saa välitettyä. Esiin on tullut myös se, miten 

hankalia erilaiset aksentit voivat olla videokokouksissa. Kiinalainen, espanjalainen, 

suomalainen tai vietnamilainen englanti voi tottumatta aiheuttaa pulmia viestinnässä. Näitä 

haasteita ratkoessaan opiskelijat ovat olleet todellakin työelämän ongelmanratkaisutapausten 

äärellä. 

Kotikansainvälistymisen merkitys korostuu OKM:n (2017) korkeakoulutuksen ja 

tutkimuksen kansainvälisiä linjauksia vuodelle 2025 selvittäneen ohjausryhmän raportissa, 

jossa esitetään, että vuoteen 2020 mennessä kaikkien korkeakoulujen tulee laatia selkeät 

kansainvälisen toiminnan tavoitteet sekä tavoitetta tukevat toimenpiteet. Lisäksi työryhmä 

linjaa, että suomalaisesta korkeakoulusta valmistuvalla pitää olla kykyä ja halua toimia 

kansainvälisessä, monikulttuurisessa toimintaympäristössä ja ymmärtää erilaisuutta. OKM:n 

mukaan liikkuvuusjaksojen ja kotikansainvälistymisen tulisi sisältyä luonnollisina osina sekä 

opiskelijan opintoihin että henkilöstön työnkuvaan. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2017.) 
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